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1. Cele i opis 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracują
cych z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji, by wzbogacić ich 
profil jako osób pracujących z młodzieżą. Promując wśród osób pracujących z młodzieżą długoterminowe 
doświadczenia z zakresu transnarodowego uczenia się, nowe działanie będzie także miało na celu wzmoc
nienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej 
perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego środowiska. Jednocześnie niniejsze 
zaproszenie poprawi tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i będzie miało 
swój udział w realizacji priorytetowego założenia politycznego, jakim jest wspieranie, uznanie 
i profesjonalizacja pracy z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie. 

Ponadto niniejsze zaproszenie przyczynia się do wspierania rozwoju nowatorskiego podejścia lub nowator
skich metod, dzięki którym osoby pracujące z młodzieżą mogą wspierać bezrobotną młodzież 
w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zaufania, niezbędnych do wejścia na rynek pracy. 

W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty. 

Cele zaproszenia do składania wniosków są następujące: 

— dać szansę osobom pracującym z młodzieżą doświadczenia innej rzeczywistości na polu zawodowym, 
w innym kraju, 

— uzyskać lepsze rozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą, 

— zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą, 

— promować wymianę doświadczeń, podejść do pracy z młodzieżą i edukacji „pozaformalnej” w Europie, 

— przyczynić się do tworzenia silniejszych partnerstw wyższej jakości pomiędzy organizacjami młodzie 
żowymi w całej Europie, oraz 

— wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą w Europie.
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Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają stałe założenia priorytetowe programu 
„Młodzież w działaniu”: 

— udział młodzieży, 

— różnorodność kulturową, 

— obywatelstwo europejskie, 

— integrację mniej uprzywilejowanej młodzieży. 

Pierwszeństwo będą miały również projekty odzwierciedlające następujące roczne założenie priorytetowe: 

— bezrobocie wśród młodzieży. 

Priorytet ten obejmuje wspieranie projektów mających na celu zachęcenie młodych bezrobotnych osób do 
udziału w programie „Młodzież w działaniu”. 

Promowane będą również projekty mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży lub 
zachęcające młodych bezrobotnych do mobilności i aktywnego udziału w życiu społecznym. 

2. Kwalifikujący się kandydaci 

Wnioski składają organizacje non-profit. Mogą nimi być: 

— organizacje pozarządowe (NGO), 

— organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), 
skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) państw programu „Młodzież w działaniu”, 

— organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym. 

Dotyczy to zarówno kandydatów, jak i partnerów. Kandydaci muszą – w wyznaczonym terminie składania 
wniosków – co najmniej od dwóch (2) lat posiadać oficjalną siedzibę w jednym z państw uczestniczących 
w programie. Państwa uczestniczące w programie: 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, 
Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone 
Królestwo ( 1 ), 

— państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia i Szwajcaria; 

— kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz 
ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami 
w celu ich uczestnictwa w programach UE: Chorwacja i Turcja. 

Projekty powinny być oparte na silnym partnerstwie pomiędzy dwoma (2) partnerami z dwóch (2) różnych 
państw programu, w tym co najmniej jeden (1) z państwa członkowskiego UE, działającymi odpowiednio 
jako organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca osobę(-y) pracującą(-e) z młodzieżą, zaangażowaną(-e) 
w projekt. Jeden z dwóch partnerów pełni rolę organizacji koordynującej i zwraca się do Agencji Wykonaw
czej w sprawie całego projektu w imieniu obu partnerów.
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( 1 ) Osoby pochodzące z krajów i terytoriów zamorskich oraz, w stosownych przypadkach, instytucje publiczne lub 
prywatne mające tam siedzibę, kwalifikują się do udziału w programie „Młodzież w działaniu” według zasad okreś- 
lonych w programie i ustaleń obowiązujących państwo członkowskie, z którym są związane. Wykaz krajów 
i terytoriów zamorskich znajduje się w załączniku 1A do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. 
w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu 
Zamorskim”) (Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 
2001D0822:20011202:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF


3. Kwalifikujące się akcje, uczestnicy i wnioski 

Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji 
pozaformalnej. 

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 czerwca 2012 r. 

Czas trwania projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Czas trwania działania wynosi minimalnie 
2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy. 

Uczestnicy we wnioskach złożonych w ramach niniejszego zaproszenia muszą być osobami zajmującymi się 
zawodowo pracą z młodzieżą, przebywającymi legalnie w jednym z państw programu „Młodzież 
w działaniu”. Dotyczy to zarówno opłacanych pracowników, jak i osób pracujących jako wolontariusze 
w organizacjach pozarządowych lub lokalnych/regionalnych organach publicznych działających 
w dziedzinie pracy z młodzieżą. Nie ma granicy wiekowej, jeśli chodzi o uczestników. 

Aby zapewnić maksymalne korzyści z doświadczenia mobilności w celach edukacyjnych zarówno dla 
indywidualnego(-ych) uczestnika(-ów), jak i ich organizacji wysyłających i przyjmujących, wymagane są 
co najmniej dwa lata właściwego i udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie pracy 
z młodzieżą. Osoby pracujące z młodzieżą muszą charakteryzować się regularną, zorganizowaną i stabilną 
współpracą ze swoją organizacją wysyłającą. Muszą być określone w formularzu wniosku. 

Projekty będą wspierać indywidualną mobilność nie więcej niż dwóch (2) osób pracujących z młodzieżą. 
Gdy zaangażowane są dwie osoby pracujące z młodzieżą, projekt musi być oparty na zasadzie wzajemności, 
tzn. powinna istnieć wzajemna wymiana osób pracujących z młodzieżą pomiędzy dwoma partnerami. 
Pozwoli to również partnerom zachować stabilność w swoich zasobach ludzkich. 

Osoby pracujące z młodzieżą na zasadzie wolontariatu powinny dostarczyć potwierdzenie, że są silnie 
połączone i nawiązały regularną, zorganizowaną i długoterminową współpracę ze swoją organizacją wysy 
łającą. 

Niniejszy wniosek nie jest skierowany do młodych wolontariuszy sporadycznie pracujących w organizacji 
młodzieżowej lub organie publicznym. 

Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w formie maszynopisu w jednym z języków urzędowych 
UE na odpowiednio wypełnionym oficjalnym formularzu i przesłane przed upływem wyznaczonego 
terminu (1 września 2011 r.). Wniosek należy wysłać w formie pojedynczej przesyłki, w jednym egzem
plarzu (oryginał). Musi być on podpisany (wymagane są oryginalne podpisy) przez osobę uprawnioną do 
zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek i opatrzony datą. 

Do formularza należy dołączyć oficjalne pismo organizacji składającej wniosek, dokumenty poświadczające 
jej zdolności finansowe i operacyjne oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku. 

Kandydaci muszą przestrzegać zasad finansowania niniejszego zaproszenia do składania wniosków, 
określonych w „Szczegółowych zasadach finansowania” oraz zastosować się do maksymalnej kwoty dotacji 
określonej na 25 000 EUR. 

4. Kryteria przyznawania dotacji 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

— Istotność projektu w odniesieniu do celów i założeń priorytetowych programu „Młodzież w działaniu” 
i zaproszenia do składania wniosków (25 %)
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W tym zakresie ocenione zostaną następujące aspekty: 

a) projekt spełnia ogólne cele i priorytetowe założenia programu „Młodzież w działaniu”; 

b) projekt spełnia szczegółowe cele i założenia priorytetowe określone w niniejszym zaproszeniu do 
składania wniosków. 

— Jakość projektu i ujęte w nim metody pracy (60 %) 

W tym zakresie ocenione zostaną następujące aspekty: 

a) wysoka jakość programu pracy w zakresie treści i metodologii (w tym jakość etapów przygotowań 
i oceny), jasność i spójność, aspekty innowacyjne i wymiar europejski. Spójność programów działań, 
gdy zaangażowane są dwie osoby pracujące z młodzieżą; 

b) jakość partnerstwa, w szczególności jasne określenie zadań, ustalenie roli każdego z partnerów 
w ramach współpracy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do włączenia się do projektu 
i dalszego rozwijania pracy z młodzieżą. Zobowiązanie się partnerów do dostarczenia uczestnikom 
odpowiedniego wsparcia; 

c) aktywne zaangażowanie osób pracujących z młodzieżą w określanie projektu; 

d) wpływ i istotność projektu pod względem kompetencji zawodowych uczestników oraz budowania 
potencjału zaangażowanych partnerów (np. większe zaangażowanie w działania międzynarodowe lub 
dalsze rozwijanie działań z zakresu pracy z młodzieżą); 

e) wykazana wartość dodana projektu dla zaangażowanych organizacji; 

f) widoczność projektu jako jakość działań mających na celu rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
wyników projektu; 

g) efekt mnożnikowy projektu oraz jego długoterminowa efektywność i potencjał do tworzenia ciągłej, 
trwałej współpracy, dodatkowych działań lub trwałych korzyści dla zaangażowanych partnerów 
i uczestników; 

h) spójność budżetu z działaniami zaplanowanymi w programie prac. 

— Profil promotorów/uczestników zaangażowanych w projekt (15 %) 

W tym zakresie ocenione zostaną następujące aspekty: 

a) zaangażowanie promotorów lub uczestników pracujących z mniej uprzywilejowaną lub bezrobotną 
młodzieżą; 

b) motywacja i zobowiązanie osoby (osób) pracującej(-ych) z młodzieżą do udziału w doświadczeniu 
mobilności, wspierania działań organizacji przyjmującej i rozpowszechniania wyniesionych doświad
czeń w swoim kraju po powrocie. 

5. Budżet 

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do skła
dania wniosków szacuje się na 1 000 000 EUR. 

Maksymalna dotacja nie powinna przekroczyć 25 000 EUR.
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Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. Ponadto, mimo że 
dążenie do zrównoważonej reprezentacji geograficznej będzie uwzględniane przy wyborze projektów, 
głównym czynnikiem determinującym liczbę sfinansowanych projektów przypadających na dane państwo 
będzie ich jakość. 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesyłać najpóźniej do dnia 1 września 2011 r. na adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
‘Youth in Action’ Programme — EACEA/17/11 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

— pocztą – decyduje data stempla pocztowego, 

— przesyłką kurierską – decyduje data odebrania przesyłki przez firmę kurierską, uznawana za dowód 
wysłania (do formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania). 

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. 

7. Informacje dodatkowe 

Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców, formularze wniosków i szczegółowe zasady finansowania 
znajdują się pod następującym adresem: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_ 
en.php 

Wnioski muszą być złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu i zawierać wszystkie wymagane 
załączniki i informacje.
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